
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12/09/22 Dia 1.- GRANOLLERS – BARCELONA – OSLO 
Sortida en bus des de Granollers i Barcelona fins a l’aeroport 
de Barcelona per agafar VOL DIRECTE fins a  Oslo. Sopar i 
allotjament. 
  
13/09/22 Dia 2 OSLO – GEILO – EIDFJORD (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Al matí farem una visita panoràmica a la 
ciutat d’Oslo, on destaca el Parc Vigeland, on es troben a l'aire 
lliure les escultures en bronze i granit del gran escultor noruec 
Gustav Vigeland. Passarem pels edificis més destacats de la 
ciutat: el Palau Reial, la Universitat, el Parlament i la Fortalesa 
d'Akershus, des d'on obtindran una bonica vista sobre 
l'Ajuntament i el port modern. Dinar a restaurant a les afores de la ciutat. Continuació a la tarda per la vall de 
Hallingdal per després creuarem l'altiplà de Hardangervidda que porta al magnífic fiord de Hardanger. Al camí farem 
una para al poble de Geilo. Arribada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
14/09/22 Dia 3 EIDFJORD – LYSEFJORD – STAVANGER (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Sortida en direcció sud per la carretera vorejant la part més estreta del fiord de Hardanger, que 
arriba al final al pintoresc poble d'Odda. Molt a prop visitarem la cascada de Låtefossen amb el seu característic pont 
de pedra. Dinar en restaurant local a la zona. Continuació fins a Lysebotn, on embarcarem en un creuer panoràmic pel 
Lysefjord, des d'on observarem la coneguda Pedra del Púlpit (Preikestolen). Arribada al poble de Lauvikk i continuació 
fins Stavanger. Arribada a la ciutat a darrera hora de la tarda. Sopar i allotjament. 
 
15/03/22 Dia 4 STAVANGER – BERGEN  (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Passeig lliure pel del centre de la ciutat. Després del mateix, sortida en sentit nord per la carretera 
E39 en una ruta panoràmica creuant amb ferri els trajectes de Mortavika-Arsvågen i Sandvikvåg-Halhjem. Dinar al 
camí en restaurant. Arribem a Bergen a la tarda hi visitarem la ciutat amb un guia local. Es visitarà el moll, el barri 
hanseàtic, el famós mercat de pescadors i l'església de Maria (per fora). Pujarem al turó del Mt. Fløien amb funicular 
des d’on tindrem unes vistes espectaculars. Sopar i allotjament. 
 
 
 

NORUEGA 
FIORDS I STAVANGER 

Del 12 al 19 de Setembre de 2022 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

VISITA NORUEGA POBLE A POBLE, TOT INCLÒS, ÀPATS, VISITES I ENTRADES 

NORUEGA. Fiords i Stavanger. La part oest de Noruega disposa dels fiords més 
emblemàtics. Observa com muntanyes i cascades que semblen precipitar-se cap a l'aigua 
de color blau i verd maragda. Els fiords més famosos són els que formen part de la llista 
de patrimoni de la humanitat de la Unesco. Hi ha centenars de fiords en aquesta regió, us 
sorprendran! Natura i gastronomia. Noruega. 



 

HOTELS PREVISTOS 
 
Scandic Solli 
Vørinfoss Hotel  
Scandic Stavanger City 
Scandic Bergen City 
Thon Hotel Jølster 
Thon Hotel Otta  
 
VOLS PREVISTOS: 
12SET  BCN OSL   VY8538  12:40 16:10  
19SET  OSL BCN   VY8539  16:50 20:15 
 
 
Grup mínim per a realitzar el viatge: 20 persones (en 
cas contrari es retorna el dipòsit). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
16/09/22 Dia 5 BERGEN – SOGNEFJORD – SKEI (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Aquest dia transcorre entre un dels paisatges més bonics de tot el país, el Sognefjord o fiord del 
son. La primera parada serà al poble de Voss, on agafarem un tren amb destinació a Myrdal, tren que puja entre els 
bells paisatges muntanyosos de la regió. A Myrdal, farem la connexió amb el famós tren de Flåm, que baixa un total de 
865 metres des de l'estació de muntanya de Myrdal fins al fiord serpentejant per imponents paisatges. En arribar i 
després d'un temps lliure continuació a Gudvangen per dinar. Allà embarcarem en un ferri per navegar pels fiords d’ 
Aurlandfjord i Nærøyfjord, aquest darrer declarat Patrimoni Natural de la Humanitat per la UNESCO. Continuació a 
l'hotel, arribada a darrera hora de la tarda. Sopar i allotjament. 
 
17/09/22 Dia 6 SKEI – GEIRANGERFJORD – BRIKSDAL – OTTA (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a la Glacera de Briksdal, arribada i temps lliure per gaudir del lloc i caminada fins a la 
llacuna glacial (aproximadament 2 hs. en total). Dinar a restaurant. Posteriorment sortida cap al Fiord de Geiranger on 
prendrem un ferri per fer una passejada pel fiord, on les grans parets de roca es fonen a les profundes aigües. En 
arribar a Geiranger, i després d'un breu temps lliure, continuarem fins a Otta on ens allotjarem. De camí visitarem  
l'església Vikinga de Lom, una de les esglésies de fusta més famoses de Noruega (accés inclòs). Dinar. Arribada a 
l'hotel. Sopar i allotjament. 
 
18/09/22 Dia 7 OTTA – LILLEHAMMER – OSLO (Pensió Completa) 
Esmorzar a l'hotel. Sortida en direcció sud cap a la capital. Al camí transitarem el 
vall de Gudbransdalen, i farem una parada al poble de Lillehammer que se situa imponent a la vora del llac Mjøsa, on 
prendrem el dinar. Visitarem un dels museus a l'aire lliure més bonics de tot el país, el museu Maihaugen (accés inclòs)  
i continuació fins a Oslo i on arribarem a mitja tarda. Resta del dia lliure. Sopar i allotjament 
  
19/09/22 Dia 8 OSLO – BARCELONA – GRANOLLERS (Esmorzar) 
Esmorzar a l'hotel. Matí lliure per visitar el centre o anar de compres. A l'hora prevista trasllat a l'aeroport per sortir 
amb vol DIRECTE amb destinació a Barcelona. Arribada en bus al mateix lloc de sortida. 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Circuit amb les visites i entrades descrites 
 7 nits hotel amb esmorçar i els àpats indicats  
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i Barcelona i durant tot el viatge i guia local 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Punt origen  – Aeroport – Granollers 
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes  
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per augment de taxes 
aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  
 

PREU PER PERSONA:  2.145 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 355 € 


